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Inledning 
2020 har trots en pågående pandemi blivit ett händelserikt år för kretsen. De flesta av våra årliga 
utomhusaktiviteter har vi kunnat genomföra som planerat med vissa anpassningar. När 
inomhusaktiviteterna har uteblivit har utomhusaktiviteterna blivit desto fler och tack vare digitala 
event har vi kunnat nå en bredare publik. Vi har haft styrelsemöten på Zoom, liksom vårt klassiska 
arrangemang Naturåret som drog rekordmånga deltagare. Ett nytt inslag under vårens fågelutflykter 
blev en vandring runt Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön som lockade flera nya deltagare. Fågeldygnet en 
lyckad tillställning med 15 personer som deltog i räkningen och flera nya besökare som tittade förbi 
och fick ta del av skådespelet vid Porsitjärn. När Länsförbundet drog igång satsningen Inventera mera 
startade vi en studiecirkel tack vare initiativ från våra medlemmar. Över 15 personer deltog på digitala 
träffar och inventering i fält under sommaren. Engagemanget var stort och under hösten och vintern 
har gruppen fortsatt att träffas.  
Kretsen har under året drivit tre olika projekt. I dessa projekt har vi engagerat yngre barn, ortsbor, 
politiker och tjänstemän i olika aktiviteter. Ett gemensamt tema för alla tre projekt har varit att lyfta 
fram och väcka intresse för den närmaste naturen och skogarna i Jokkmokks kommun.  
Steget Föres arbete med att skydda skogar har varit intensivt under året. Mats Karström har lett 
arbetet framgångsrikt i samtal om skydd med SCA, Sveaskog, Vattenfall, Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. Arbetet går i rask takt mot målet att skydda 150 skogar långsiktigt.  
Med glädje kan vi också konstatera att antalet fullbetalande medlemmar i Jokkmokkskretsen 
fortsätter att öka. Nu ser vi fram emot ett nytt år, där vi så småningom förhoppningsvis kan umgås 
inomhus i värmen under höst- och vinterhalvår.  

Medlemmar 
Föreningens medlemsantal uppgick vid årets början till 165 medlemmar varav 96 fullbetalande 
medlemmar. Vid årets slut var medlemsantalet 174 medlemmar varav 105 fullbetalande medlemmar. 
Dessa siffror ska tolkas utifrån att familjemedlemmar numera måste ha uppgett personnummer för 
att vara medlemmar enligt nya rutiner.  

Kommunikation 
Två medlemsblad har delats ut till våra medlemmar. Vårens medlemsblad delades ut i början av april. 
Vinterns medlemsblad delades ut i slutet av december. Mailutskick har skickats fortlöpande till våra 
medlemmar som uppgett sin e-mailadress. 
Hemsidan http://jokkmokk.naturskyddsforeningen.se har uppdaterats med våra aktiviteter löpande. 
Facebookgruppen Naturskyddsföreningen Jokkmokk har använts, men kommer inte att fortsätta 
underhållas när vi nu istället har en sida. som vi startade under våren för att kunna publicera 
evenemang. Kretsen har inte haft någon ansvarig för hemsida och sociala medier under året.   

Styrelsen 
Styrelsen har under 2020 haft  12 protokollförda styrelsemöten varav nio digitala, två inomhus och ett 
utomhus på Talvatisberget. Efter kretsstämman den 6 maj bestod styrelsen av 
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Evenemang 
6 januari 
Fågelbordstävling i Vuollerim och 
Jokkmokk 
Måndagen 6 januari 2020 skedde tävlingen för 
17:e gången. I både Vuollerim och Jokkmokk 
deltog 5 personer i varje lag. Vuollerimlaget 
vann med 14 arter mot Jokkmokkslagets 11 
arter. Totalt sågs 15 fågelarter. Roligt nog fick 
Vuollerimlaget se den vitryggiga hackspett 
som hållit till i byn sedan slutet på oktober. Det 
blev tävlingens 37:e fågelart, en 
anmärkningsvärt hög siffra. 

7-8 februari 
Jokkmokks marknad 
Kretsen deltog med en aktivitet i 
Kulturtältkåtan som Lotta Silfver och Ida 
Jansson arrangerade. Deltagarna fick möta 
olika arter från Jokkmokkstrakterna som var 
upphängda på fotografier i kåtan. Aktiviteten 
var inspirerad av Naturfalken. På 
informationstavlan utanför fanns även 
värvningsfoldrar och kretsens kravlista. 

6-8 mars 
Länsstämmohelg i Kalix 
Anna Winther och Ida Jansson deltog på 
länsstämmohelgen i Kalix. 

6 maj 
Digital kretsstämma 
10 personer deltog i stämman som 
arrangerades digitalt via mötesverktyget 
Zoom.  

14 april, 21 april, 28 april, 8 maj, 14 maj, 21 maj 
Fågelutflykter runt Vuollerim 
Under april och maj ordnades 6 fågelutflykter 
runt Vuollerim. Pga pandemin undvek vi att 
samåka, något som gjorde att antalet deltagare 
var något färre än vanligt. Skogsduva, årta, 15 
svarthakedoppingar och flera havsörnar 
noterades under de trevliga exkursionerna.  

1 maj, 8 maj och 16 maj  
Fågelutflykter runt Jokkmokk 
1 maj deltog 4 personer. Turen gick till 
Kyrkogårdsviken och Abborrsundet. 8 maj 
deltog 4 personer. Färden gick till ÅVC där vi 
fick se ringtrast på en jordhög och 
vinterhämplingar. Den 16 maj deltog 11 
personer vid Östansjö. 

22 maj 
Fågelskådning runt 
Dálvvadisjávrásj/Talvatissjön 
9 personer deltog. Flera nya var med som 
tidigare inte deltagit på fågelutflykterna.. Vi 
såg 18 arter totalt runt sjön. Is täckte halva 
sjön. Vi avslutade med fika runt öppen eld vid 
udden på södra sidan. 

30 maj 
Fågeldygnet vid Porsitjärn 
Lördagen 30 maj ordnades för 17:e året i rad en 
mycket lyckad 24-timmarsskådning från 
fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. 
Samma dag skedde även räkningar på några 
platser till i landet, bl a Glommersträsk och 
Luleå. Genom den pandemi som drabbat oss 
ställde vi in den gemensamma kvällsmåltiden 
och begränsade antalet deltagare i tornet. 
Dagen till ära bjöd på sol och sommarvärme. 
Totalantalet fågelarter stannade i år på 53. 15 
personer deltog i den trevliga räkningen. Extra 
kul med ovanligt många jokkmokkare och 
besökare från både Stockholm och Gällivare. 

15 augusti 
Slåtter i Persbacka 
Detta år gick det med ovanlig fart att slå ängen. 
17 personer deltog varav två från kusten. Vi 
lagade mat över öppen eld och på ängen 
hördes surr och lieslag om vart annat.  

12 september 2020 
Besök hos Gunilla Falk i Luvos 
Guidad tur med fotografen Gunilla Falk i Luvos. 
9 deltagare. Ann-Marie Smeds organiserade. 
En del av projektet Pedagogiskt centrum för 
gammelskog.  

Fredag 25 september 
Webbinarium “Skogen, stillheten och dess 
värde” 
Kretsen i samarbete med Strukturum bjöd in 
till ett förmiddagswebbinarium om vilka 
mervärden skyddade skogsområden kan ha för 
en hållbar utveckling i glesbygdskommuner. 
ca 50 personer totalt deltog i mötet. Bland 
deltagarna fanns kommunalråd från flera 
kommuner, tjänstepersoner på myndigheter, 
politiker och ideellt engagerade. 
Föreläsningarna finns inspelade på kretsens 
youtube-kanal. En del av projektet Sjumilaskogen. 



 

27 september - 4 oktober 
Framtidsveckan i Jokkmokk 
Kretsen medverkade i Framtidsveckan i 
Jokkmokk. Initiativtagare och samordnare till 
detta var Amanda Mannervik, projektledare på 
InterregNord-projektet GRUDE – green rural 
economy på näringslivskontoret Strukturum. 
Vi fick besök av Urpo som tagit sig hela vägen 
från Vittangi i sin velomobil. Många barn 
uppskattade besöket och träffen utanför Team 
Sportia. Besöket ledde till att Kåskatsbordna 
Kristien Kappers och Olav Bosma blev stolta 
ägare av Jokkmokk kommuns första 
velomobil. 
Tillsammans med Kunskapens hus och 
Plockenader i Jokkmokks kommun plockade 
vi skräp. Vi arrangerade en digital föreläsning 
om fossilfria pensioner som en del i 
riksföreningens kampanj. 
På lördagen höll kresten i en skogsutflykt i 
samarbete med Ájtte på Talvatisberget med 5 
deltagare däribland två yngre förmågor. Lars-
Ture Lindholm och Ann-Marie Smeds guidade. 
6 personer deltog. 
Den 20 oktober höll kretsen i en skogsutflykt 
för sfi-elever på Lapplands lärcentra i 
samarbete med Jokkmokks kommuns i projekt 
Friskvård och föreningsliv. 5 deltagare varav 
en lärare. Ida Jansson och Cecilia Lundin 
guidade. Skogsutflykterna var en del av projektet 
Pedagogiskt centrum för gammelskog. 

24 november 
Digital föreläsning: Rovfåglar och ugglor i 
norr 
Berth-Ove Lindström föreläste. 142 enheter var 
uppkopplade som mest. Ett väldigt uppskattat 
evenemang. Emma Nilsson var moderator och 
kontaktperson för eventet. Föreläsningen var en 
del av projektet Sjöfåglar och människor.  

10 december 
Ljusmanifestation för världens 
miljöförsvarare 
På internationella dagen för mänskliga 
rättigheter deltog vi för andra året i rad i den 
nationella ljusmanifestationen för alla 
världens miljöförsvarare som mist sina liv på 
grund av sin kamp. I Jokkmokk tändes ljusen 
längs Storgatan. Manifestationen genomfördes 
med stöd av Röda korset i Jokkmokk, 
Jokkmokks församling och Jokkmokks 
frikyrka.  

15 december 
Bildvisning: Naturåret 
I denna upplaga av Naturåret 2020 fick vi ta del 
av fyra olika bildvisningar. Mats Karström, 
André Strömberg, Emma Nilsson och Lars-
Ture Lindholm bjöd på några av deras bästa 
naturminnen och händelser från året. Som 
mest var vi över 65 uppkopplade. En glad 
överraskning var att få höra om nystartade 
Fältbiologerna i Kiruna. 

Kretsen tände ljus längs Storgatan den 10 december som en del i en digital nationell manifestation. Foto: Kristien Kappers. 



 

Steget Före 
Steget Föres skyddsarbete av unika Jokkmokkskogar har pågått sedan starten 1986. Mats Karström 
jobbar ideellt två-tre dagar i veckan. Målet är att till 2022 långsiktigt ha skyddat 150 skogar som 
naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och naturvårdsavtal. Diskussioner om skydd förs med bl a 
Sveaskog, SCA, Vattenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Peter Magnussons film Om skogen har 
haft premiär under hösten. I filmen berättar Mats om arbetet med att skydda Jelka Rimakåbbå. Även 
Världsnaturfondens Panda-bok Naturlycka av Ola Jennersten beskriver Steget Föres arbete. Under 
året har många personer stöttat oss genom att bidra ekonomiskt, något som vi är mycket tacksamma 
för.  

Pågående och avslutade projekt 

Sjumilaskogen 
Projektet syftar till att lyfta fram de stora värdena i Pärlälvens fjällurskogsnaturreservat och andra 
gammelskogar i Norrbottens inland. Ett av målen i projektet är att uppmärksamma hur skyddad natur 
både kan bidra till den lokala ekonomin och människors välmående i glesbygdskommuner. Som ett 
led i att nå detta mål pågår en filmproduktion som Lars-Ture Lindholm leder tillsammans med Tor 
Tuorda och Thomas Öberg. Under hösten genomfördes ett webbinarium på detta tema.  
Pedagogiskt centrum för gammelskog 
Projektet har syftat till  
1) att genomföra aktiviteter för att öka intresset och kunskapen om gammelskog hos allmänheten, 
yngre grundskoleelever och sfi-elever. och 
2) etablera kontakt med ett antal organisationer för att kartlägga kunskap och undersöka intresset för 
ett pedagogiskt centrum för gammelskog i Jokkmokks kommun. 
Ett pedagogiskt centrum för gammelskog kan arbeta kontinuerligt med att öka kunskaperna både hos 
ortsbor och besökare. Ett alternativ kunde vara att utvidga den fjällbotaniska trädgården och att också 
omfatta gammelskogen i ett framtida centrum. Ann-Marie Smeds har drivit projektet och organiserat 
aktiviteter och träffar med andra organisationer. Ida Jansson har deltagit i planering och på träffar 
med andra organisationer. Samarbete har skett med Ájtte, Västra skolan och Lapplands lärcentra och 
flera medlemmar har hjälp till med guidning under aktiviteterna. Projektet var finansierat av 
projektbidrag från riksföreningen och avslutades i november 2020.  

Sjöfåglar och människor – Möten över generationsgränser 
Vi har genomfört 7 aktiviteter varav 5 utomhus och 2 inomhus för en grupp med barn i åldern 6-10 år 
och deras anhöriga. Vi har kallat aktiviteterna för det lulesamiska äldre namnet Vuovdda med den 
dubbla betydelsen hål i träd/holk. 
Vi har också engagerat två grupper på vardera 15 elever från årskurs 2 som hjälpte oss att sätta upp 
två av fågelholkarna. Idén kom från Tommy och tanken var att skoleleverna skulle få chans  
att också ta del av arbetet. Detta skedde under mars månad 2020. 
Två uteaktiviteter i april och juni månad genomfördes vid Talvatissjön. Under maj månad 2020 ställde 
vi in planerade aktiviteter på grund av oro för smittspridning av covid-19. Istället planerade och 
genomförde vi in ett nytt moment på önskemål av barnen i september 2020: att göra fågelmatare. 
För att uppmärksamma vårt arbete och de fågelholkar som finns uppsatta pågår ett arbete med att 
göra skyltar. Dessa kommer placeras vid sjön där holkarna sitter och vid Talvatisbergets 
fågelmatning. 
Under hösten den 24 november genomförde vi en digital föreläsning via Zoom riktad till allmänheten. 
Berth-Ove Lindström föreläste på temat Rovfåglar och ugglor i norr. Projektgruppen har bestått av 
Kristien Kappers, Tommy Nyberg, Tor Håkansson och Ida Jansson. Projektet har finansierats av 
Postkodstiftelsens utlysning Möten med naturen och avslutades i november 2020.  



 

Skogscirkeln 
Skogscirkeln i Jokkkmokk startade upp som en en grupp i Länsförbundets satsning Inventera mera. I 
denna satsning ingick två digitala utbildningstillfällen med Frédéric Forsmark och en 
heldagsexkursion under sommaren med Sebastian Kirppu och Helena Björnström. Under 
exkursionen fick vi fick vi en introduktion till inventering i Hästkullens och Serris naturreservat. 
Dessutom fick vi i Jokkmokk göra en exkursion med Lars Thomsen i början av juni på Talvatisberget 
och möta nornorna på bergets nordsluttning. Totalt har mer än 15 personer deltagit under våren och 
sommarens utbildningstillfällen. 
Under hösten har gruppen fortsatt att träffas. 8-10 personer har deltagit vid fem olika tillfällen: 
Inventering tillsammans med Skydda skogen i södra delen av Karatj-Råvvåive.  
§ September 2020: Träff på Talvatisberget:Samtal i skogen vid elden om vägar framåt för att dialog 

och att skydda skog.  
§ November 2020: Guidning av Nils-Åke Kuoljok från Skogsstyrelsen ute i fält. Han visade oss olika 

typer av skogsbruk och en nyckelbiotop. Han beskrev också Skogsstyrelsens roll och deras 
senaste modell för att klassa nyckelbiotoper.  

§ December 2020: Digital träff om vad vi vill fortsätta med i gruppen.  
§ Januari 2021: Tur på skidor och till fots tillsammans med forskaren Karin Beland Lindahl. Vi fick 

höra om vad som krävs för att nå förändring och vad som kan förena och skilja olika aktörer. 
§ Februari 2021: Digital träff med kommunalrådet Robert Bernhardsson berättade på en digital träff 

vad han anser behövs för att tillgängliggöra skyddad natur.  
 
Härnäst ska vi träffa Mats Karström och få höra om hur Steget Före arbetar. Detta blir starten på en 
utbildningsinsats ”Upptäck gammelskogen” som Länsförbundet driver och där vi till vår stora glädje 
kommer att få ha Mats som kursledare.  
 
Några av idéer och önskemål på fortsättning som finns i gruppen är: 
- Att lära sig mer om att och inventera 
- Att förstå hur skogsägare resonerar 
- Att väcka intresse hos flera för skogens biologiska mångfald med utflykter till fina pärlor  
- Konstinstallation i skogen - mål som ovan, men bredare än biologisk mångfald 
- Jobba med konkret skydd av olika områden 
 
Alla är varmt välkomna att engagera sig i gruppen! Anna Winther har varit kontaktperson under året 
och organiserat fortsatta träffar med hjälp från Cecilia Lundin, Lars-Ture Lindholm och Ida Jansson.  

Övrigt  
Samråd angående planerad transmissionsförbindelse mellan Messaure och 
Keminmaa 
Kretsen yttrade sig tillsammans med Naturskyddsföreningen i Norrbotten i Svenska kraftnäts samråd 
i juli 2020. Den planerade transmissionsförbindelsen är en 400 kV luftledning. Samrådet gällde den 
planerade dragningen. Vi lämnade synpunkter på två biologiska hotspotmiljöer; Bombmurkleskogen 
och Aspvätarna, i och angränsade till utredningsområdet.     
Granskning av detaljplan Vajkijaur 3:18 
Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående granskningen av detaljplan Vajkijaur för att få 
veta mer om naturvärdesinventeringen och fågellivet. Vi fick positivt gehör på våra frågor och fick till 
svar att häckningar vid luobbalen ska inventeras innan något bygglov kan bli aktuellt.    
I lokalpressen 
10 december, NSD, Ljusmanifestation för miljöförsvarare.  



 

Ekonomi 
Naturskyddsföreningen i Jokkmokk är en krets med god ekonomi. Ekonomin är uppdelad i ett konto 
för föreningens allmänna intäkter och utgifter och ett konto som är öronmärkt för Steget Föres 
aktiviteter. Steget Före har även en fond.  

Föreningens ordinarie konto 
Vi gick in i året med drygt 250 000 kronor på föreningens vanliga konto. En stor del av de pengarna 
var öronmärkta för de olika projekt vi arbetat med; Filmprojektet Sjumilaskogen, Vuovdda samt 
Förstudie Pedagogiskt centrum för gammelskog. Det är också inom ramen för de projekten de flesta 
aktiviteter under året genomförts. Både Vuovdda och Förstudien har slutredovisats under 2020, dock 
görs återbetalningen av ej förbrukade medel i Förstudien först under 2021. 
De bidrag som kommit in till verksamheten under året som inte varit öronmärkta för något projekt är 
dels ett kommunalt bidrag på 10 000 kronor och dels återbäringen från riksföreningen som var 5 440 
kronor. Vi får även bidrag för vårt arbete med slåtter, under 2020 fick vi 8 620 kronor. 

Filmprojektet Sjumilaskogen 

Intäkter 2019 och 2020 i kr  326 938,11 
Utgifter 2019 och 2020 i kr  123 794 
Överfört till 2021 i kr    203 144,11 

Vuovdda  
Intäkter 2019 i kr	 	 	 87 000 
Utgifter 2019 och 2020 i kr	 	 42 539,83 
Återbetalat i kr 	 	 	 43 600 
Differensen är öronmärkt för fågelmat vid Talvatismatningen 

Förstudie Pedagogiskt centrum för gammelskog 

Intäkter 2019 i kr	 	 	 35 000 
Utgifter 2019 och 2020 i kr	 	 13 998,87 
Överfört till 2021 för återbetalning i kr	 19 749 
Differensen är ett utlägg som bokfördes fel 2019 
 
Vi går ut ur året med 327 997 kronor på kontot. Av detta är 222 893,11 öronmärkta för Filmprojektet och 
återbetalningen av Förstudien. Vilket gör att de pengar som finns för föreningen är 105 103,91 kronor 
och årets resultat är knappt 15 000 kronor (17 189,30 kr minus Steget Föres vinstresultat på 2 479 kr).  

Steget Före 
På Steget Föres konto fanns i inledningen av året drygt 16 000 kronor. Eftersom vi, till följd av 
pandemin, valde att inte dela ut något Urskogsstipendium under 2020 och inflödet av gåvor till 
verksamheten varit gott så gör verksamheten ett positivt resultat på 2 479 kronor under året.  
 
Intäkter 2020 i kr 	 6 600 
Utgifter 2020 i kr	 4 121 
Resultat i kr		 	 2 479 
 
 
 
 
 



3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Erhållna kommunala bidrag 
3989 Övriga erhållna bidrag
3990 Återbäring Naturskyddsföreningen 
3999 Övriga rörelseintäkter

4000 Inköp av varor från Sverige

5010 Lokalhyra
5030 Aktiviteter
5035 Lotteri
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto) 
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5830 Kost och logi
5910 Annonsering
5990 Övriga kostnader
6200 Tele och post (gruppkonto)
6230 Datakommunikation
6530 Redovisningstjänster
6550 Konsultkostnader
6570 Bankkostnader
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
6980 Föreningsavgifter
6993 Lämnade bidrag och gåvor

20200101-
20201231

20190101-
20191231

-1 005,00 15 120,00

Verksamhetens intäkter i kr 
Nettoomsättning

3000 Försäljning varor

Övriga intäkter

81 694,00 24 340,00
10 000,00 20 000,00
60 097,00 99 399,00

5 440,00 5 160,00
0,00 2 300,00

156 226,00 166 319,00

Verksamhetens kostnader i kr 

Råvaror och förnödenheter

-360,00 -1 200,00

Övriga externa kostnader

-2 400,00 -22 450,00
-23 416,83 -11 320,74

0,00 -5 175,00
0,00

-18 260,00
-2 577,00

-89,90 
0,00 
0,00

-13 630,50 -3 918,00
-5 681,37 -36 729,95

0,00 -7 731,00
-1 344,00 -1 640,00

-782,00
-428,00

-540,00 
0,00

-11 875,00 0,00
-57 282,00 -55 000,00

-1 000,00 -1 060,00
0,00 -15 000,00
0,00 -3 500,00
0,00 -200,00
0,00 -10 000,00

-138 676,70 -174 354,59

17 189,30 -9 235,59Resultat i kr

Resultaträkning 



1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1910 Kassa
1930 Verksamhetens konto 
1940 Steget Före konto

2010 Eget kapital

2069 Årets resultat

20201231

120 441,00 120 441,00

120 441,00 120 441,00

Finansiella anläggningstillgångar

1350 Andelar och värdepapper i fonder 

0,00 13 665,00

Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank

0,00 1 365,00
327 997,02 256 153,61

18 636,18 16 157,18
346 633,20 273 675,79

346 633,20 287 340,79

467 074,20 407 781,79

Eget kapital
-226 455,79 -235 691,38

Bundet eget kapital

-17 189,30 9 235,59

 Summa eget kapital -243 645,09 -226 455,79

Balansräkning

20191231

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-223 429,11 -181 326,00

-223 429,11 -181 326,00

Summa eget kapital och skulder i kr -467 074,20 -407 781,79

Tillgångar i kr

Summa anläggningstillgångar

 Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar i kr  

Eget kapital och skulder i kr 



/Styrelsen 

Ida Jansson Mats Karström  Lotta Silfver 
Ordförande Vice ordförande Kassör 

Lars-Ture Lindholm Kristien Kappers 
Ledamot Ledamot 




